Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ENEA S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 7 000 000

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 40724, NIP 526-22-60-035,
kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
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Za
Uchwała
w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA Spółka Akcyjna („ENEA”) z siedzibą w
Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji („UKiP”) w zw. z art. 18 ust. 3 UKiP wyraŜa zgodę na zbycie
udziałów, które ENEA posiada w spółce Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w SamociąŜku, tj. 479.780 (słownie: czterysta siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości
nominalnej po 500 (słownie: pięćset) złotych, tj. o łącznej wartości nominalnej
239.890.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt
tysięcy 00/100) złotych – poprzez wniesienie tych udziałów jako wkładu niepienięŜnego do
spółki ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w ŚwierŜach Górnych („Spółka”) w
zamian za objęcie przez ENEA S.A. nowych akcji w podwyŜszonym kapitale zakładowym
Spółki (warunki i tryb zbycia akcji).
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Przeciw
Uchwała
w sprawie zmiany § 22 Statutu ENEA S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się
co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany Statutu ENEA S.A., poprzez nadanie nowego brzmienia § 22, o
następującej treści:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy
lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone przepisami
prawa.
4. Z zastrzeŜeniem § 24, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez
Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następuje spośród osób wskazanych przez
akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia
wprowadzającej to uprawnienie, reprezentował najwyŜszy udział w kapitale
zakładowym Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej moŜe być odwołany z pełnionej
funkcji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.
6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy
czym jeŜeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest
wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej waŜności powinien zostać złoŜony na ręce
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakŜe
nie później niŜ przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady
Nadzorczej. KaŜdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.
7. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana
przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezaleŜności
określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 7 jest obowiązany złoŜyć Spółce
pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezaleŜności wraz z
zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania
kryteriów niezaleŜności.
9. Niepowołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 lub nie dokonanie
wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria
niezaleŜności, o których mowa w ust. 7 lub nie dokonanie wyboru członków Rady
Nadzorczej, o których mowa w § 23, jak równieŜ wygaśnięcie mandatów tych
członków w trakcie trwania kadencji, nie stanowi przeszkody do podejmowania
waŜnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
§2
UpowaŜnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Przeciw
Uchwała
w sprawie zmiany § 25 Statutu ENEA S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się
co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany Statutu ENEA S.A., poprzez nadanie nowego brzmienia § 25, o
następującej treści:
1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza moŜe odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są
wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemoŜliwe – wobec
Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
§2
UpowaŜnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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